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Os sinais GNSS (Global Navigation Satellite System) sofrem influências das diferentes camadas da 
atmosfera através da qual atravessam até alcançarem o receptor. O efeito provocado pela camada da 
ionosfera é diretamente proporcional ao conteúdo total de elétrons (TEC – Total Electron Content), sendo 
este um dos efeitos de mais difícil modelagem no processamento dos dados GNSS em função da 
variabilidade presente nessa camada e o que provoca maior erro no posicionamento geodésico. Os valores 
do TEC são influenciados pelas variações de longo período, atividade geomagnética e posição geográfica de 
uma determinada estação. O Brasil está localizado na região geomagnética equatorial, a qual apresenta 
forte variação do TEC e ainda a presença da anomalia equatorial, que consiste em dois máximos em 
densidade de elétrons, localizada aproximadamente ±15° do equador geomagnético. Devido a pequenas 
irregularidades na camada da ionosfera, há o aparecimento das chamadas cintilações ionosféricas que 
provocam variações de amplitude, de fase, de polarização e no ângulo do sinal GNSS. Além disso, essa 
região é caracterizada pelo surgimento de bolhas ionosféricas, as quais ocorrem somente à noite e 
aumentam a ocorrência de cintilações. As bolhas ionosféricas são sazonais e no Brasil ocorrem com maior 
frequência no período entre setembro e março. As variações do TEC e o comportamento da ionosfera são 
passíveis de serem monitorados por meio de diversos índices, tais como índices de irregularidades 
ionosféricas (ROTI, IROTI, fp e Fp), índices de cintilação (S4 e 60) e índices geomagnéticos (por exemplo, Kp, 
Dst e SYM-H). Os índices de irregularidades ionosféricas são obtidos com base na variação da densidade de 
elétrons livres presentes na camada ionosférica expressa por meio do ROT (Rate of Change of Total 
Electron Content). O ROT é a razão entre variação dos valores de TEC obtidos e o intervalo de tempo entre 
duas épocas consecutivas. Já os índices de cintilação ionosférica são obtidos a partir da intensidade do sinal 
(amplitude de cintilação) e do desvio-padrão da fase de cintilação sofrida pelo sinal. Por fim, os índices 
geomagnéticos indicam a ocorrência ou não de tempestades geomagnéticas, bem com sua intensidade e 
duração. As tempestades geomagnéticas são provocadas por ventos solares e que causam bruscas 
variações na densidade de elétrons na camada ionosférica apresentando uma variação sazonal, com 
máximos nos equinócios e mínimos nos solstícios. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo investigar 
sobre a correlação entre o efeito de atraso ionosférico de primeira ordem e os índices de monitoramento 
ionosféricos (irregularidades, cintilação e geomagnéticos), levando em consideração a variação e o 
comportamento da ionosfera em termos de localização geográfica e de períodos com baixa e alta 
atividades solar e geomagnética, bem como sob a influência de efeitos de cintilação ionosférica. Para tanto, 
estão sendo geradas séries temporais de efeitos ionosféricos de primeira ordem advindos de modelos 
globais (GIM – Global Ionospheric Map), bem como a estimativa dos índices de irregularidades da 
ionosfera. Tais índices serão analisados em termos de correlação com os índices geomagnéticos e índices 
de cintilação ionosférica. Serão apresentadas análises estatísticas objetivando avaliar a ocorrência de 
cintilação ionosférica em função da atividade geomagnética que afeta a camada da ionosfera. Para a 
realização dos experimentos e análises serão utilizados dados GPS coletados pertencentes à RBMC (Rede 
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Brasileira de Monitoramento) considerando períodos de ionosfera calma e ativa envolvendo períodos com 
tempestades geomagnéticas e ocorrência de cintilações ionosféricas. 


